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وِر َأْكُػِسـَو وَ  ـْ ُذُ ـُُف، َوَكْستَْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِولِلِ ِم ـْ إَِن احلَْؿَد لِلِِّ، َكْحَؿُدُه، َوَكْستَِعق ِدهِ ِم ـْ ََيْ َشقِئَوِت َأْظََمفِـَو، َم

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾالَ َهودَِي َفُف.  الُِل َؾالَ ُمِضَؾ َفُف، َوَم

يَؽ َفُف، َوَأْصَفُد َأَن ُُمََؿًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف َوَأْصَفُد َأْن َٓ  َذ الُِل َظَؾقِْف َوَظَذ آفِِف صإَِفَف إَِٓ الُِل َوْحَدُه َٓ َذِ

 َوَشَؾَؿ.

ْسؾُِؿونَ ﴿ َو افَِذيَن آَمـُوْا اَّتُؼوْا اّللَّ َحَّق ُّتَؼوّتِِه َوَٓ ََتُوُّتَن إَِٓ َوَأكتُم مه  [.202]آل ظؿران: ﴾ َيو َأُّيه

ٌَ ِمـُْفَم ﴿  َوَخَؾَّق ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَّب
َو افـَوُس اَّتُؼوْا َرَّبُؽُم افَِذي َخَؾَؼُؽم ِمن َكْػٍس َواِحَدةٍ يًِرا َيو َأُّيه ـَ  ً  ِرَجٓو

ـَوَن َظَؾقْ  َْرَحوَم إَِن اّللَّ   [.2]افـسوء: ﴾ ُؽْم َرؿِقبًوَوكَِسوًء َواَّتُؼوْا اّللَّ افَِذي َّتَسوءفُوَن ّبِِه َوٕا

َو افَِذيَن آَمـُوا اَّتُؼوا اّللَ َوُؿوفُوا َؿْوًٓ َشِديًدا * يُ ﴿ ؾِْح فَُؽْم َأْظَمفَُؽْم َوَيْغِػْر فَُؽْم ُذُكوَّبُؽْم َوَمن ُيطِِع اّللَ صَيو َأُّيه

 [.72-70]إحزاب: ﴾ َوَرُشوفَُه َؾَؼْد َؾوَز َؾْوًزا َظظِقًم 

ٌِ ـِتَوُب الِلِ، َوَخْرَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمََؿٍد صَبْعُد: َؾنَِن أَ َأَمو  َذ الُِل َظَؾقِْف َوَظَذ آفِِف َوَشَؾَؿ، َوَذَ صَدَق احلَِدي

َؾ َضالََفٍي ِِف افـَوِر. ـُ َؾ بِْدَظٍي َضالََفٌي، َو ـُ َؾ ُُمَْدَثٍي بِْدَظٌي، َو ـُ ُُٕمقِر ُُمَْدَثوُُتَو، َو  ا

 و َّبْعُد:َأمَ 

ؼبؾغ ادقاؾؼغ، وهذا ػغ، ومـ ادحبغ ادُ ضغ ادخوفِ دد ـثًرا هذه إيوم مـ افشوكئغ ادبغِ يس ؾنن شمآً 

 افسماُل هق:

ن ِف آظتؼود ؼدوظقن مجوظتفؿ، وتـتإْن ُويل ظؾقؽؿ بعُض افذي تبدِ  -يو أهَؾ افسـي-موذا أكتؿ ؾوظؾقن 

 !مـ مـوهجفؿ؟ َج قَ مقن مو اظْ فؿ، وتؼقِ مسوفؽَ 

 ذفؽ أو مل يؼع؟! هؾ وؿعَ  بسماٍل هق: و أن تؽقن اإلجوبيُ يً رِ وـون َح 

 .ْؾ َس ؼول فف: دظف، ؾنذا وؿع ؾَ ؾقُ  .وشقؼقل افسوئؾ: مل يؼع

 .فذي ظقـغ بُح صومع هذا ؾال بلَس مـ شقق اإلجوبي ظـ هذا افسمال فقستبَغ اف
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جقاًبو جمؿالً وجقاًبو  -إن صوء الِل تعوػ-وؿبؾ اإلجوبي ظـ هذا افسمال أشقق مؼدمتغ اثـتغ، ثؿ أذـر 

 الً.َص مػ

وػ: ادؼدميُ   ٕا

راد بف طؾؼ ويُ ور يُ ص، ؾ(ؾقلافػُ ) طؾُح صفؼد صوع وذاع بعد اضطرابوت يـوير شـي إحدى ظؼة وأفػغ م

 ظؾقف. ِؼ ؾَ طْ ف وادُ ؼِ ؾِ طْ ظذ حسى مُ ؾ ؼُ ثْ ويَ  وخيّػ  ،ويتسع معـًو ٓ يـضبط! بؾ يضقُؼ 

ٓ خيرج ظـ ـقكف وو  ظؾقف. طؾَؼ يُ  أنْ ذو ادروءة  يقدّ  وٓ، بف َػ صقف أن ُيقصًػو بَم ٓ ُُيى ادقصفؽـف 

 فغًي واشتعَمًٓ؟ ؾَم حؼقؼي هذا افؾػظِ 

 -: يف افؾغي:أوًٓ 

 الً: أي ذهى ثؿ ظود.الٍن ظؼُؾف ؾَ ظـ ؾُ  َؾ ؾَ 

 ه.دِ وـرسه ِف َح  فُ ؿَ ؾَ الً: ؾَ افسقَػ ؾَ  َؾ وؾَ 

 ؾ.ؾَ ؾفق أَ  ،هدّ َح  ؿَ ؾَ ػَ الً: تَ ؾَ افسقُػ ؾَ  َؾ وؾَ 

 ؾالٌن: ذهَى موُفف. َؾ ؾَ وأَ 

ـَ ص، ومو اكػافسقػ دِ وافَػّؾ: ـرٌس ِف َح  وـؼر  ،ة احلديدادَ َر وبُ  ،ي افذهىوفَ حَ ُس ؾ ظـ افقء وتـوثر: 

 ؾقل.افـور. واجلُؿع: ؾُ 

 .ؼول فؾقاحد واجلؿعم، يُ ادـفزِ : ّؾ وافػَ 

ْ  يُ بَ دْ اجلَ  ٕرُض ا :وافَػّؾ   .ِح تْ بوفػَ  ّؾ ؾفذا هق افػَ  ..خوٍل مـفأي مـ اخلر:  ّؾ ؾَ  ؼول: ؾالنٌ َطر. ويُ مل ُت

 .افتل ٓ كبوَت ؾقفو وأمو افِػّؾ: ؾوٕرُض 

 .رعْ مـ افَش  َق : مو رَ وافِػّؾ 



 

4 

غ مـ افػصقؾي ؿِ ، مـ جـس افقوَش ّل فّزْكبَؼِ اغ ؿِ ُيطؾؼ افققم ظذ افقوَش  ؾوشؿٌ  :-بوفضؿ-وأمو افُػّؾ 

 افزيتقكقي.

 .: ادـفزمقن-إذن ظذ حسى مو يريد افؼقم- (افػؾقلـ )ؾودراد ب

 هذا ِف افؾغي.

 .قفصػ وادقِص وأمو ِف آشتعَمل ؾقختؾػ ادراد ظذ حسى افقا

ودٍ عَ وُيراد بف أحقوًكو َمـ هق مُ ، ووطوئػ معقـي ِف افـظوم افسوبؼ عؾُراد بف أحقوًكو: َمـ ـون ظومالً ِف مقاؿ

 ، إػ ؽر ذفؽ ممو ٓ يـضبط!-ـَم يؼقفقن-أو َمـ هق ِف افثقرة ادضودة  ،-ػقهنوصـَم ي-فؾثقرة 

جلؿقع  تغقر اجلذرَي افأّن افثقرَة ٓ ُيؼول هلو ثقرة إٓ إذا أرادت  -مجقعفو-ومعؾقٌم ِف إظراف افدوفقي 

 .ؿ ادعقشيظُ وكُ  ،واحلقوة ،وضريؼي افتػؽر ،ادجتؿعقي ممو يتعؾؼ بوفعؼقدة طإكَم

، وإن مل يؽـ هذا بؿراد ؾؾقسً ؼقدُتووهق تدمر فع ،اكؼالٌب ظذ ديـفوؾفق  ،كنن ـون هذا مراًدا ِف مؾ

 فؾػقىض. بثقرة، وإكَم هل إحداٌث 

ظؾقفؿ ـَم يـطبؼ ظذ ؽرهؿ، بؾ  ُػ صيـطبؼ افق (ؾقلافػُ ) َػ صؼقن هذا افقطؾِ وأؿقل: إن أـثر افذيـ يُ 

 ى!هؿ أوػ بف وأحَر 

مـ اخلؿسغ ؾَم - ثالثغ ظوًمو، ومعـك هذا أن ـؾ َمـ هق دون اخلؿسغ كفؼد حؽؿ افرئقس افسوبؼ م

تشؽؾً  ؾؼد: -صوءوا أم أبقا- هؿ مـ أبـوء افرئقس افسوبؼ إظالًمو وتعؾقًَم كهمٓء مـ أبـوء م ـّؾ  -دوهنو

وحتددت اجتوهوُتؿ ِف كطوق مـظقمي اإلظالم وافتعؾقؿ ِف تؾؽ افػسة، ؾليـ  ،وكؿً معورؾفؿ ،ظؼقهُلؿ

 يذهبقن؟!

ظذ ؽرهؿ هؿ أوػ بف: ٕن احلزب افقضـل ـون مسقطًرا ظذ مـوؾذ  (ؾقلافػُ ) ؼقن فػظَ طؾِ افذيـ يُ  وأـثُر 

 :أو فدؾع مرضة، ومعؾقٌم أن احلزب مل تؽـ فف ظؼقدة جلؾى مـػعي إمو :يغ يـتؿقن إفقفكاحلقوة، وـون أـثر اد
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هق جتؿقع فؾـوس مـ أجؾ ادحوؾظي ظذ احلؽؿ، أو فرؽبتف ِف دوام  وإكَمٓ شقوشقي وٓ ديـقي يدظق إفقفو، 

 اشتؿراره.

وٓ إػ  ،شقي ُمددةومل يؽـ آكتَمء إفقف إكتَمًء إػ ظؼقدة شقو ،-ـَم يؼقفقن- إيديقفقجقًومل يؽـ أمًرا  اؾنذً 

 .ؼقدة ديـقي وٓ جمتؿعقي ؿد ُحددتظ

قف: إمو جلؾى مـػعي وإكَم ـون افذيـ يـتؿقن إفقف ِف اجلؿؾي مـ أبـوء هذا افشعى افطقى، ـوكقا يـتؿقن إف

 .أو فدؾع مرضة

اكتَمٌء ظذ كحق مو  ِف وطقػي إٓ إذا ـون فف َغ عَ م ِف جمول وٓ يُ دَ ؼَ ى وٓ يُ صِف مـ لٕكف مل يؽـ أحٌد يرتؼ

 .إػ احلزب

فو هؿ مـ قَش بُ قن فَ ُس بَ ؾْ ويَ  ،فوصوحِ قِ قن بِ حُ ِش تَ ويَ  ،وافقضـقي افققمَ  ظقن افثقرييَ ؾؽؾ افذيـ يدَ  ،وظؾقف

 ذا آظتبور.و هباحلزب افقضـل أيًض  (ؾقلؾُ )

 هبذا آظتبور. جزًءا مـ افـظوم افسوبؼ، ؾفل مـ افػؾقل أيًضو ًوحتك ادعورضي ـوك

َ  افتخقيـ؟! ؿَ ؾِ ؾَ   ،ؿوإٓ فؾؿغوكؿ ُتؼَس  ،ؾَص حُت ٕبـوء افقضـ ظذ ؽر رء إٓ فؾؿطومع  ؟!افتؿزيؼ  ومِل

ؾقَم  -رب افعودغ-الِل  وافتل حػظف ِف ُرؿعتفؿ ؼَس ويُ  ،فيؿُ دِ ق أَ َز ؿَ ويُ  ،د أبـوؤهَؼَ وإٓ هلذا افقضـ افطقى يُ 

 .وكسلل الِل حػظفو ؾقَم هق آٍت  ،مه

هبذا  (ؾقلافػُ )ؾفؿ أيًضو مـ  ،ػ ظذ ادخوفػغصقن بنضالق هذا افقعُ قفَ افذيـ يُ  (اإلشالمققن)وأمو 

 آظتبور افسوبؼ!

 (ؾقلؾُ )ومـ  ،صافـظوم اخلو (ؾقلؾُ )ؾفؿ  مـ  -افـظوم افسوبؼ ؾؾقلِ - (ؾقلِ افػُ )وَمـ مل يؽـ مـفؿ مـ 

 ،وافسقاد ،بوفدموء هؿ أيدَيؿ مؾطخيٌ وأـثُر  ،دام افدمقيصمجوظوت اف (ؾقلؾُ )ومـ ، مجوظوت افعـػ ادسؾح

 .-صافـظوم اخلو (ؾقلؾُ )- هبذا ادعـك (ؾقٌل ؾُ )وتػجًرا: ؾفؿ  ،وتؼيًدا ،وتدمًرا ،ؿتالً  :وافدخون
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ـ ِص ْر ومُ  ور كوئبًو ظـ افشعى ص، وـثٌر ممـ صافـظوم اخلو (ؾقلؾُ )د اإلخقان افسوبؼ، ومرصدهؿ احلويل م

 حزٍب شقوٍد هؿ مـ 
ٍ
وتػجر  ،وإراؿي افدموء ،مجوظوت افعـػ افدمقّي  (ؾقلؾُ )بغرؾتقف أو ُشؿح فف بنكشوء

 ديـ ظذ افسقاء.وهَ وادعَ  ،يغكواؽتقول اد ،ادـشئوت

ؿ إذا وروا افققم بعد أن جتوهؾقا موضقفؿ وطـقا أهنصؾفؿ أوػ بف وأحرى، فؽـفؿ  ،ػ جيؿعفؿصهذا افق

قوُد وضع رأشف حتً صػقر إمحؼ إذا أتك افصـوفع :قوَد ٓ يراهؿصؾنّن اف ،مو وضعقا رءوشفؿ ِف افرمول

 قوَد ٓ يراه!!صقود: ؾنّن افصجـوحف يعتؼد أكف إذا ـون ٓ يرى اف

ث افػقىض وحتدِ  ،وختطط دستؼبؾفو ،ر إّميصي تتؽؾؿ ِف مقورت أحزاًبو شقوشصافتل  قل(ؾافػُ )هذه 

ؾً إفقف إّمي صـ أكشلهو أيدَيؿ مؾطخي بوفدموء، وهؿ شبٌى مبوذ ؾقَم وبغ أبـوئفو، هذه إحزاب أـثُر مَ 

 .ودييصافسقوشقي وآؿت موتمـ إ زؾ وافسدي افقاؿع صهبذا افتؿزق احلو

، وُأمهؾً جقاكى أخرى مـ جقاكى قًو!ـؾف شقوش صور إمـ ،ودمفؿصؾ :ودمقا احلؽؿصٕهنؿ دو 

ودمقا افسؾطي افزمـقي أجزوا احلؽوم ظذ ُمووفي احلػوظ ظؾقفو بؽؾ صإمـ ـون يـبغل أٓ ُُتؿؾ، وفؽـ دو 

ورت جقاكى مـ صمـ أجؾ ادحوؾظي ظذ افـظوم بلرـوكف، و :وقً ِف معظؿف أمـًو شقوش ـُ ور إمصشبقؾ، ؾ

 فؿؾي.جقاكى إمـ ادفؿي مفؿؾًي أو ـود

ي مـ أجؾ ص، ومل يلخذوا افػر!وبغ افسؾطي ؿبقـف دامَ صافذيـ أوؿعقا اف !ومو افذي دظو إػ ذفؽ؟

ؾقؿع مو وؿع ممو ٓ جيفؾف ، -صَذ الِلُ َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ - افدظقة إػ الِل ظذ مـفوج إكبقوء ـَم جوء بف رشقل الِل

ًِ يو مُحرَة اخلجؾ؟!!! تشتبفل ٓ افت (ؾقلافػُ )حؼقؼي  هؾفذ. .أحدٌ   ؾليـ أك

 ادؼدمي افيوكقي:

ٓ بجقؾٍ ! ادـشقدكظوتف فقس بجقؾ افـأّن هذا اجلقَؾ بشققخف ودُ   و..تؼقم بف افؼيعي: إذ مل يؼؿ هق هب ، و

 ظوتف ؿومقا هبو، وبوٕوػ ٓ يؽقن ضالبف ممـ أتك هبو.ف ؿومقا هبو، وٓ دُ ٓ صققُخ 
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،  ادـشقد، إّن لِل ِف هذه إّمي شــًو، وهل كوؾذة وؾوظؾي بلمر الِل وؿدرهكؾفذا اجلقؾ فقس بجقؾ افـ

ـ الِل  ٓ حتويب، شـ ـ الِل  وإرادتف، وٓ ُُيويب  ،ومشقئتف ،وظؾؿف ،ؾوظؾي ظذ مؼته حؽؿتف -رب افعودغ-وشـ

 ربؽ أحًدا، وٓ يظؾؿ ربؽ أحًدا.

ـ تلمؾ ِف درجي اك يؼقـًو أهنؿ يؼقدون ادسؾؿغ إػ افػقىض  ؿَ ؾِ وضريؼي ؾفؿفؿ هلو ظَ  ،قوظفؿ فألحؽومصوَم

 .يريدون مـ حقٌ يريدون أو ٓ

ـٌ طوهر ومو هق بوضـ ٓ خيػك  ـ تلمؾ ِف ؽػؾتفؿ ظَم ُيراد فألمي ممو هق معؾ أهنؿ يسقؿقن ادجتؿع َظؾَِؿ وَم

 ي إػ افػقىض.كاد

ثؿ إظودة  ،يك، وادراُد هبو: تػؽقؽ ادجتؿع اد(يؿَ اّل خلَ افػقىض ا) هق كراد فف أن ُيدث ِف مإن افذي يُ 

زافي هقيي ادجتؿع :إلافعؼقدة، وافػؽر، واحلقوة، وإخالق، وافسؾقك :ترـقبف ظذ إجـدة افغربقي ِف

 .ضدهو ُمؾفو اإلشالمقي افعربقي، وإحالُل 

افثقرة ادوشقكقي  ِف أرجوئف ذارةُ راد فؽؾ بؾد ظريب إشالمل ممـ اكدفعً ، وهذا مو يُ كهذا مو ُيراد د

واكتػك  ،وموتً ضَمئرهؿ ،وممـ خربً ذممفؿ ،ـفو ادوشقن ظـ ضريؼ ظؿالئفؿ ِف افداخؾ واخلورجُيِر 

وروا ـوفدمك! ـوفعرائس ِف مرسح افعرائس! صؾ :وإػ وضـفؿ وتراهبؿ ،وظؼقدُتؿ ،اكتَمؤهؿ إػ ديـفؿ

 ؿ.رجق صقطونٌ  شتورـفو بخققضفو مـ وراء ُيِر 

 !!ـًعوصسـقن وأمو همٓء حتسبقن أهنؿ ُُي 

 .مؼقموتف َؾ ِص وُي افذي يؼقؿ افؼيعي ٓبد أن ُيؼؼ أشبوَب افتؿقؽـ كإّن جقؾ افـ

افذي يتلمؾ ِف ـتوب ربف افذي ٓ يلتقف افبوضؾ مـ بغ يديف وٓ مـ خؾػف جيد أن شبى افتؿؽغ ِف 

وادحدثوت  مـ َصْقِب افؼك وآبتداع -جؾ وظال-افعبودة لِل  صإكَم هق حتؼقؼ افتقحقد وإخال ،إرض

 مـ إمقر.
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د واإلرادة، وٓبد مـ تقحقد ادتوبعي، صقم، ؾالبد مـ تقحقد افؼصإكَم يؽقن ذفؽ بتقحقد ادتوبعي فؾؿع

 وَمـ مل يلِت هبذا ؾال تؽغ ِف إرض.

ٓ بَم ذع، ٓ إ -تعوػ- وحده، وأٓ كعبده -افعودغرب - ؾغ: أٓ كعبَد إٓ الِلَصاإلشالم مبـل ظذ أ

يَعٍي ِمَن ﴿كعبده بوٕهقاء وافبدع  َ ُثَم َجَعْؾـَوَك َظَذ ََشِ َٓ َّتتَبِْع َأْوَواءَ ٕا َٓ َيْعَؾُؿوَن  ْمِر َؾوَّتبِْعَفو َو إََِّنُْم فَْن  *افَِذيَن 

، وؿول تعوػ: [29-28: اجلوثقي﴾ ]تَِؼَغ ادُ  َوِيه اّللَُغ َّبْعُضُفْم َأْوفِقَوُء َّبْعٍ  وَ  َصقْاًو َوإَِن افظَودِِ اّللُِيْغـُوا َظـَْك ِمَن 

ْم ِمَن افِديِن َمو ََلْ َيلَْذْن ّبِِه ﴿ ُظوا ََلُ ـَوُء ََشَ ْم َُشَ  .[22: افشقرى﴾ ] اّللَُأْم ََلُ

مـ واجٍى -صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ -ؾؾقس ٕحٍد أن يعبَد الِل إٓبَم ذظف الِل ظـ ضريؼ رشقل الِل

ٓ كعبده ستحَ ومُ  ُؽمْ ﴿: -جؾ وظال-ظي، ؿول ربـو بوٕمقر ادبتدَ  -تعوػ-ى،  ـَوَن َيْرُجو فَِؼوَء  إََِلُ إِفٌَه َواِحٌد َؾَؿْن 

ْك ّبِِعبَوَدةِ َرِّبِه َأَحًدا َٓ ُيْؼِ و َو  [220: افؽفػ﴾ ]َرِّبِه َؾْؾقَْعَؿْل َظَؿًًل َصوِِلً

ُؽمْ  ـَوَن َيْرُجو فَِؼوَء َرِّبهِ ٓ ذيؽ فف،  إِفٌَه َواِحٌد افذي أدظقـؿ إػ ظبودتف  إََِلُ ف وجزاءه أي ثقابَ  ،َؾَؿْن 

ووفح، صاف ْك ّبِِعبَوَدةِ َرِّبِه َأَحًدا ،ًؼو فؾؼعوهق مو ـون مقاؾِ  ،َؾْؾقَْعَؿْل َظَؿًًل َصوِِلً َٓ ُيْؼِ وهق افذي ُيراد بف ، َو

 وحده ٓ ذيؽ فف. -رب افعودغ-وجُف الِل 

صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف -قاًبو ظذ ذيعي رشقل الِل صو لِل، صؽقن خوفي ؾ، ٓبد أنبَ ؼَ تَ وهذان رــو افعؿؾ ادُ 

 .-َوَشَؾؿَ 

ًِ  كمت  افَِذيَن اّللَُوَظَد ﴿ ،هلو -وظالجؾ -ؾقف مّؽـ الِل ص، وأتً بلؾبَ ؼَ تَ ادُ افعؿؾ  إمي رــّل  مو حؼؼ

َػـَُفْم يِف 
وِت فَقَْستَْخؾِ َ آَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا افَصوِِلَ ْم دِيـَُفُم ٕا ِفْم َوفَقَُؿِؽـََن ََلُ

َم اْشتَْخَؾَ  افَِذيَن ِمْن َؿبْؾِ ـَ ْرِ  

ْم َوفَقُبَِدفَـَُفْم ِمْن َّبْعِد َخْوؾِِفمْ  َػَر َّبْعَد َذفَِك َؾلُوفَاَِك ُوُم  افَِذي اْرَّتَه ََلُ ـَ وَن ِِب َصقْاًو َوَمْن  ـُ َٓ ُيْؼِ َأْمـًو َيْعبُُدوَكـِي 

 [55: افـقر﴾ ]َػوِشُؼونَ اف

وو، ؾنكه َزُ ودؿي، افتي ُصوود ّتلويؾفو وُظرف َمْ صوذا من وظوده اف»: -رمحف الِل-ّي دِ عْ ؿول افعالمي افَس 

ر ، يؽوكون وم اخلؾػوء صافَوظد َمن ؿوم ّبوإليمن وافعؿل  مي، أْن يستخؾػفم يف ٕا يف وفح من وذه ٕا
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ر  ن َلم ديـفم افذي ارّته َلم، ووو دين اإلشًلم، افذي ؾغ يف ّتدّبروو، وأكه يؿؽِ رصادت ويؽوكون ،ٕا

مي، فػضؾفو وَشؾفو وكعؿته ظؾقفو، ّبلن يتؿؽـوا من إؿومته، وإؿومي ديون ـؾفو، ارّتضوه َلذه ٕا َشائعه  ؾوق ٕا

ديون وشوئر افؽػور مغؾوّبغ ذفقؾغ، وأكه  افظوورة وافبوضـي، يف أكػسفم ويف ؽروم، فؽون ؽروم من أول ٕا

َلم من ّبعد خوؾفم افذي ـون افواحد مـفمٓ  يتؿؽن من إطفور ديـه، ومو وو ظؾقه ٓإ ّبلذى ـير من يبِد 

ر  ظن ؿوس واحدة، ا ّبوفـسبي إػ ؽافؽػور، وـون مجوظي ادسؾؿغ ؿؾقؾغ جًد  روم، وؿد رمووم أول ٕا

 وائل.ا َلم افغَ وْ وّبغَ 

مور وؿً كزول أيي، ووي َل ّتشووِ  ر ؾوظدوم اّلل وذه ٕا شتخًلف يف ٕا وافتؿؽغ ؾقفو،  ،د ٓا

مَن  وافتؿؽَغ  و، وٓ خيوؾون ٓإ ؼـون ّبه صقاً افتوم، ّبحقٌ يعبدون اّلل وٓ يُ  من إؿومي افدين اإلشًلمي، وٕا

 .اّلل

مي، من اإليمن وافعؿل اف درُ صؾؼوم  ـفم من افبًلد وافعبود، وفح ّبم يػوؿون ظذ ؽروم، ؾؿؽَ صوذه ٕا

ر  ومغورهبو، وح تحً مشورُق وؾُ  من افتوم وافتؿؽغ افتومصٕا  .«ل ٕا

أمقاجف ويـوجل مو هـوفؽ  خيوضُى حتك وؿػ واؿػفؿ مـ جموهدَيؿ ظذ ؾرشف ظذ صوضئ افبحر ادحقط 

ظذ متـ ؾرد هذا،  تَؽ ضؿقًمو ٓ يعبدون الِل خل ويؼقل: أمو والِل فق أظؾؿ أن وراءك أَيو افبحُر  ،مـ مقوهف

 .وٕؿوتؾـفؿ ِف شبقؾ الِل حتك يشفدوا أٓ إفف إٓ الِل وحتك يعبدوا الِل وحده ٓ ذيؽ فف

مر إػ ؿقوم افسوظي مفم ؿوموا ّبوإليمن وافعؿل افوٓ يزال  ،وذا من آيوت اّلل افعجقبي افبوورة»  ؛وفحصٕا

 .«وجد مو وظدوم اّللًلّبد أن يُ ؾ

 !بف مـ افعؿؾ افطوفح يتقشؾقنوفح إذا ـون افذي صوهمٓء افذيـ يؼقمقن مـ أهؾ اإليَمن وافعؿؾ اف

 ،وفؽـ هؽذا تؽقن إمقر -مدنّ وهق -ظسؽريي  ةٍ ِز ِف بِ  (بـ حوج ظعّ )جوء  ـَموممو ٓ ُيبف الِل وٓ يرضوه 

ؾقبقي ظـ صوفقدؾع احلؿؾي اف ،ِف شبقؾ الِل -بزظؿف-فقجفود  :وأتك ببعض أصقوظف يريد أن يذهى إػ افعراق

ؾؾَم اشتػرس مـف ظـ حوفف وأيـ يريد؟ وأخزه  -رمحف الِل-ا ًص كو ؾؾؼل افشقَخ  ،ؾـزل إردن ،أهؾفوافعراق 
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 ؟!حقحصفؿ ظذ ادعتؼد افؾسلفف: أـؾّ  ،مـ مئوت إفقف َمـ يبذل كػسف إلؿومي ديـ الِل ؿافرجؾ أن ظـده

 !!ونكـٓ يُ  اه بوفسمال، ؾؼول: ٓ. ؿول: إذً صؾحو ،ؾلراد افرجؾ أن يروغ ،ظـف َيِرمد شمآً مل وحدَ 

 !؟كَمـ افذي ُيـ

آصساـققن افثقريقن وفح، صوحى افعؿؾ افصحقحي، وصوحى افعؼقدة افصاإليَمن،  وحُى ص

وأٓ يؽقن فؾبالد حوـٌؿ، وهمٓء ممـ يضؿفؿ افؼقم افققم وجيعؾقهنؿ  ،معتؼدهؿ إحداث افػقىض ِف افبالد

 حتً ظبوءُتؿ!!

فقتعؾؿقا إصوظَي افػقىض ِف افبالد  :بقوصوارحتؾقا إػ  ،وافذيـ ذهبقا إػ ادراـز إمريؽقي وؽرهو

جرمي ِف تػؽقؽ ادجتؿعوت ادسؾؿي، همٓء هؿ افذيـ خيقضقن ادسرة افققم، ادسؾؿي، وفقؽقكقا افطؾقعَي اد

 ٕي رء وٕي شبى؟!!

ـ أجؾ ادسوـغ ..غؾػ ادسلفيٓبد أن تُ  ٓ يعؾؿقن، مـ أجؾ إؿومي ذع الِل!! َمـ  ،م ـ  ـ ادسؾؿغ افذي م

 !ؼقؿ ذع الِل؟افذي يُ 

قا ظذ افتقحقد، احسؿً بّ ، رُ - َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ صَذ الُِل- حوب ُمؿدصـ أؿوم افؼع ظذ كػسف ـلمَ 

تسـغ، وـذا ـون َمـ بعدهؿ مُ  ،ديـمقِح  ،ستؼقؿغؾلكورت هنويوُتؿ، وـوكقا بغ افبدايي وافـفويي مُ  ،بدايوُتؿ

 وحلوت.صؿوئؿ إػ يقم افديـ فؾذيـ آمـقا وظؿؾقا اف ممـ تبعفؿ بنحسوٍن، وافقظدُ 

مر » وجد مو وظدوم اّلل، وإكم وفح ؾًلّبد أن يُ صإػ ؿقوم افسوظي، مفم ؿوموا ّبوإليمن وافعؾم افٓ يزال ٕا

حقونافُ زَ ط ظؾقفم افؽػور وادـوؾؼون ويُ سؾَ يُ  ّبسبى إخًلل ادسؾؿغ ّبوإليمن وافعؿل  ؛وا ظؾقفم يف ّبع  ٕا

 . اهـ«وفحصاف

َػَر َّبْعَد َذفَِك  ـَ  افذيـ َػوِشُؼونَ افَؾلُوفَاَِك ُوُم  -ادسؾؿغ فؽؿ يو معَؼ  يافتومي ـَطَ ؾْ افتؿؽغ وافَس - َوَمْن 

ومل يؽـ ؾقفؿ أهؾقي فؾخر: ٕن افذي يسك اإليَمن ِف  ،وفحصحقا افؾِ صؾؾؿ يُ  :ؼقاظـ ضوظي الِل وؾس خرجقا
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فسك  ٓ داظل فف قيتف: ٕكفزه وؿفره وظدم وجقد إشبوب ادوكعي مـف يدل ظذ ؾسود كقتف وخبٌ ضَ حول ظِ 

 يي!!قِ إٓ خبٌ افـقي وشقء افطَ  ،افديـ إٓ ذفؽ

صلهنؿ ورؾع ذـرهؿ دكقو  -رب افعودغ-فؾـبقغ ممـ أظذ الِل  -رب افعودغ-ـ الِل تلمؾ ـقػ مؽَ 

َؾَؿُه َؿوَل إَِكَك ادَ َوَؿوَل وآخرة، ﴿ ـَ ْصُه فِـَْػ ِي َؾَؾَم 
ُك اْئتُو ِي ّبِِه َأْشتَْخؾِ

َؿوَل اْجَعْؾـِي َظَذ  *ْوَم فََدْيـَو َمؽٌِغ َأِمٌغ قَ افؾِ

َ َخَزائِِن  َك َمَؽـَو فِقُوُشَ  يِف  *ْرِ  إ ِِي َحِػقٌ  َظؾِقٌم ٕا
َذفِ ـَ َ َو تِـَو َمْن ٕا ٌُ َيَشوُء ُكِصقُى ّبَِرَْمَ ْرِ  َيتَبََوُأ ِمـَْفو َحقْ

 َٓ َ  *ْحِسـَِغ ادُ ُكِضقُع َأْجَر  َكَشوُء َو َٕ ـَوُكوا َيتَُؼونَ أْجُر َو  َخْرٌ فَِؾِذيَن آَمـُوا َو
 [57-54: يقشػ﴾ ]ِخَرةِ

 -رب افعودغ-فققشػ ـون فتحؼقؼ افتقحقد وافعبقديي لِل  -رب افعودغ-ـف الِل هذا افتؿؽغ افذي مؽّ 

ٌ ؿول  ،وحده ًُ ِمَؾَي ﴿: -ظؾقف افسالم-ػ ظذ فسون يقش -ـرهتعوػ ذِ -حق ـْ َٓ ُيْمِمـُوَن ّبِ إ ِِي َّتَر  َوُوْم وّللَِؿْوٍم 

ـَوؾُِرونَ ؤّبِ  َك ّبِ  * ِخَرةِ ُوْم  ـَوَن فَـَو َأْن ُكْؼِ ًُ ِمَؾَي آَّبوئِي إِّْبَراِوقَم َوإِْشَحوَق َوَيْعُؼوَب َمو  ٍء َذفَِك وّللَِواَّتبَْع  ِمْن َْيْ

ـْ اّللِِمْن َؾْضِل  َٓ َيْشُؽُروَن  َظَؾقْـَو َوَظَذ افـَوِس َوفَؽَِن َأ َيو َصوِحبَِي افِسْجِن َأَأْرَّبوٌب ُمتََػِرُؿوَن َخْرٌ َأِم  *يََر افـَوِس 

ْم َمو َأْكَزَل  *َؼَفوُر افَواِحُد اف اّللُ ـُ َٓ َأْشَمًء َشَؿقْتُُؿوَوو َأْكتُْم َوآَّبوُؤ  هِبَو ِمْن ُشْؾطَوٍن إِِن اّللَُمو َّتْعبُُدوَن ِمْن ُدوكِِه إِ

َٓ إَِيوُه َذفَِك افِديُن اُِل  َٓ َّتْعبُُدوا إِ َٓ ّللَِِ َأَمَر َأ َٓ َيْعَؾُؿونَ افْؽُم إِ يََر افـَوِس  ـْ  [40-37: يقشػ﴾ ]َؼقُِم َوفَؽَِن َأ

 .ِف إرض -رب افعودغ-ـ الِل ؿؽِ وفح يُ صافعبقديي لِل مع افعؿؾ اف صفؾتقحقد وإخال دظقةٌ 

فق ؾ ،وَمـ ـون مـفؿ مـتسبًو إػ افسؾػ وافسـي ،حقحصفقس هلؿ معتؼد  -ؿقمٌ  خيرَج  أنْ -مجوظي  مو خترَج 

، َمـ ؿتؾقه ؿتقؾٍ  وخرُ  ،ؾفؿ ـالب افـور، ؿتالهؿ ذ ؿتذ حتً أديؿ افسَمء ،ظذ ضريؼي اخلقارج ومذهبفؿ

َْؿتَُؾـَُفْم َؿتَْل َظودٍ  فَاِْن »يؼقل رشقل الِل:  َٕ تُُفْم  ـْ ٌ مؼوٌل -َؽ وؿه ربّ !! «َأْدَر ٓ يطؾع مـفؿ ؿرن  -وِف احلدي أكف 

 إٓ ُؿطع.

ُّتَك َؾوْشتَِؿْع دَِو ُيوَحى ﴿ؿول فف ربف:  -ظؾقف افسالم-مقشك هذا  َٓ َأَكو اّللُإَِكـِي َأَكو  *َوَأَكو اْخَسْ َٓ إِفََه إِ  

ِري ـْ  .[24-23: ضف﴾ ]َؾوْظبُْد ِي َوَأؿِِم افَصًَلَة فِِذ



 

22 

َ َوُكِريُد َأْن َكُؿَن َظَذ افَِذيَن اْشتُْضِعُػوا يِف ﴿ وؿقِمف ظذ إرادة تؽقـف -تعوػ- وؿول ْرِ  َوَكْجَعَؾُفْم َأئَِؿًي ٕا

ْم يِف *  َواِرثَِغ افَوَكْجَعَؾُفُم  َ َوُكَؿِؽَن ََلُ َذُرونَ ٕا ـَوُكوا َْحْ ْرَظْوَن َوَووَموَن َوُجـُوَدَُمَو ِمـُْفْم َمو 
﴾ ْرِ  َوُكِرَي ؾِ

 .[6-5: افؼصص]

َؼْوِمِه اْشتَِعقـُوا ّبِ ﴿ؾؼول:  ،افتؿؽغ  مقشك فؼقمف شبَى ثؿ بَغ 
وا إَِن وّللَِؿوَل ُموَشى فِ َ  َواْصِزُ ْرَ  ّللَِِ ٕا

ُؽْم  *َعوؿِبَُي فِْؾُؿتَِؼَغ افُيوِرُثَفو َمْن َيَشوُء ِمْن ِظبَودِهِ وَ  َؿوفُوا ُأوذِيـَو ِمْن َؿبِْل َأْن َّتلّْتِقَـَو َوِمْن َّبْعِد َمو ِجاْتَـَو َؿوَل َظَسى َرّبه

ْم َوَيْستَْخؾَِػُؽْم يِف  ـُ َ َأْن ُُّيْؾَِك َظُدَو قَْ  َّتْعَؿُؾونَ ٕا ـَ  .[229-228: إظراف﴾ ]ْرِ  َؾقَـْظَُر 

ـَوُكوا ُيْستَْضَعُػوَن َمَشوِرَق افَوَأْوَرْثـَو : ﴿-تعوػ-ؿول  إػ أنْ  َ َؼْوَم افَِذيَن  ـَو ؾِقَفو ٕا ـْ ْرِ  َوَمَغوِرهَبَو افَتِي َّبوَر

ًُ َرِّبَك  ـَؾَِؿ  ًْ َ ـَوُكوا اُِل َوََت ـَوَن َيْصـَُع ؾِْرَظْوُن َوَؿْوُمُه َوَمو  وا َوَدَمْرَكو َمو  ائِقَل ّبَِم َصَزُ ْسـَى َظَذ َّبـِي إَِْرَ

 [237: إظراف﴾ ]َيْعِرُصونَ 

وا ز ظذ افبالء، وافتؿسؽ بوفعروة افقثؼك، ـَم ؿول افؼرضبل ِف صحتؼقؼ افتقحقد، بوف: ظذ ّبَِم َصَزُ

 . اهـ«-ظؾقه افسًلم-ّبؿوشى  زوم ظذ أذى ؾرظون وظذ أمر اّلل ّبعد إذ آمـواصّب»تػسره: 

وؿول اهلقتؿل ِف  ،وافبقفؼل ِف افســ ،رواه أمحدٌ ـَم ِف احلديٌ افذي  -صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ -وافـبل

صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف - : ؿول رشقُل الِلود، ؿولبَ بـ ظَ  يَ قعَ بِ مـ حديٌ رَ  -وهق ـَم ؿول- ادجؿع: رجوفف ثؼوت

َٓ »:  -َوَشَؾؿَ  َو افـَوُس، ُؿوفُوا  َٓ اّللُ ُّتْػؾُِحوا َيو َأُّيه  .«إِفََه إِ

ًُ أحًدا يؼقل صقئًو  ..ؾَم رأي

َٓ اّللُ ُّتْػؾُِحوآ يسؽً، يؼقل:  َٓ إِفََه إِ َو افـَوُس، ُؿوفُوا   .َأُّيه

ًُ أحًدا يؼقل صقئًو  ..ؾَم رأي

 .رب افعودغ-ويدظق إػ افتقحقد، إػ تقحقد الِل  !!ٓ يسؽً

 !ٓ إفف إٓ الِل؟!مـفؿ يعرف معـك  َمـ: َشُؾقُهؿ



 

23 

 َمـ مـفؿ يعرف ذوضفو؟!!

 ؟!!-حتك يعؿؾ بؿعـوهو-فؿ يعرف مؼتضوهو َمـ مـ

 !!َمـ مـفؿ ٓ يليت بـوؿض مـ كقاؿضفو؟

 ػوت؟!!صدُتؿ ِف إشَمء وافظـ ظؼق: َشُؾقُهؿ

 : ظـ ظؼقدُتؿ ِف افؼضوء وافؼدر؟َشُؾقُهؿ

 !!افؼرآن؟ ؿ ِف: ظـ ظؼقدُتَشُؾقُهؿ

 حوب رشقل الِل، وأمفوت ادممـغ؟!!ص: ظـ ظؼقدُتؿ ِف أَشُؾقُهؿ

ـَوُكوا َيـْطُِؼونَ  َشُؾقُهؿ ِر َأَن ﴿ !!إِْن  ـْ تَبْـَو يِف افَزُّبوِر ِمْن َّبْعِد افِذ ـَ َ َوفََؼْد  وَن ٕا  *ْرَ  َيِرُثَفو ِظبَودَِي افَصوِِلُ

 [206-205: كبقوءإ﴾ ]إَِن يِف َوَذا فَبًََلًؽو فَِؼْوٍم َظوّبِِديَن 

وَن   ،الِل اجلـوت ثفؿقرِ فؿ افذيـ يُ : ؾواجتبـقا ادـفقوت ،افذيـ ؿومقا بودلمقراتَيِرُثَفو ِظبَودَِي افَصوِِلُ

َ ْؿُد ّللَِِ افَِذي َصَدَؿـَو َوْظَدُه َوَأْوَرَثـَو اَِل ﴿ ـؼقل أهؾ اجلـي: ٌُ َكَشوءُ اَل ْرَ  َكتَبََوُأ ِمَن ٕا  [74: افزمر﴾ ]ـَِي َحقْ

 ،قفؿ ظؾقفوفِ قَ ويُ  ،رضالِل هلؿ ِف إ ـُ ؽِ ؿَ وحلغ يُ صوأن اف ،ِف إرض آشتخالَف وؿد يؽقن ادراد 

َػـَُفْم يِف اّللَُوَظَد ﴿ :-تعوػ- ـؼقفف
وِت فَقَْستَْخؾِ َ  افَِذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا افَصوِِلَ  .[55: افـقر] ﴾ْر ِ ٕا

إمـ مـ بعد اخلقف إٓ بوإليَمن  قُؾ صوحت ،ؾقفو وآشتخالُف  ،افتؿؽُغ ِف إرضإذن ٓ يتحؼؼ 

ؾفق ؿضوء  :ـَم أكف مـ افســ افؼظقي ،جعؾ ذفؽ مـ افســ افؽقكقي -جؾ وظال-وفح، والُِل صوافعؿؾ اف

ف مـ بعد وأبدف ،ـ فف ؾقفوومؽَ  ،وفح اشتخؾػف الِل ِف إرضصَمـ أتك بوإليَمن وافعؿؾ اف ،ذظل ـقن

 و يعبد الِل وحده ٓ ُيؼك بف صقئًو.اخلقف أمـً
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َظَؾقُْؽْم ّبُِسـَتِي َوُشـَِي »: -صَذ الُِل َظَؾقِْف َوَشَؾؿَ - أن رشقل الِل -ريض الِل ظـف-ض ربووِف حديٌ افعِ 

ْم َوُُمَْدَثوِت ََتََسُؽوا هِبَو َوظَ ِمْن َّبْعِدي ، ْفِدِيَغ ادَ افَراِصِديَن َؾَػوِء اخُل  ـُ وا َظَؾقَْفو ّبِوفـََواِجِذ، َوإَِيو ُ ضه َل ُموِر، َؾنِ ٕا ـُ َن 

 حقٍح.صرواه أمحد، وؽره بسـٍد «. ّبِْدَظٍي َضًَلفَيٌ 

 ،أن مو يـبغل ظؾقـو ظـد آختالف أن كتؿسؽ بسـتف -صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ -  فـو رشقل الِلإذن بّغ 

 .ريؼتف، وديـف، وهديف، ومو جوء بفض :هل هذا ادقضع وأصبوهفِف وشـتف 

 فسون رشقل الِل.طالحل احلودث، وإكَم هل افسـي ِف صفقسً افسـي هوهـو بودعـك آ

ـ ظؼقدةدِ  ـ تسؽ بذفؽ ،وأخالق ،ومعومؾي ،وظبودة ،يـف: م وؿوه الِل  ،ظؾقف بوفـقاجذ َض وظَ  ،وشؾقك، َم

 وذه.مـ آختالف  -رب افعودغ-

ووضح شبقؾفو،  ،وأكور درهبو ،وأظذ ـعبفو ،فوصؿؾَ  -رب افعودغ-وإذا تسؽً إمي بف مجع الِل 

 اط ادستؼقؿ.كوهو ظذ افطَ اشتؼومً ُخ 

ـ ادؼدمي افثوكقي َر هذا افذي مَ  -رشقل الِل أمَر  :يعـل ،﴾َؾْؾقَْحَذِر افَِذيَن خُيَوفُِػوَن َظْن َأْمِرهِ ﴿ :ـّؾف إكَم هق م

ِف ؿؾقهبؿ ، ﴾َأْن ُّتِصقبَُفْم ؾِتْـَيٌ ﴿ ،وذيعتفوشـتف،  ،وضريؼتف ومـفوجف، ،وشبقؾف -َوآفِِف َوَشَؾؿَ  صَذ الُِل َظَؾقْفِ 

 أو كحق ذفؽ. ،سٍ بْ َح َحٍد، أو  ،ِف افدكقو بؼتؾٍ  ،﴾َأْو ُيِصقبَُفْم َظَذاٌب َأفِقمٌ ﴿ ،أو بدظي ،أو كػوٍق  ،بؽػرٍ 

 ٓ ُيـول إٓ بطوظتف، ؾنذا أردكو ذفؽ ؾعؾقـو بوٕخذ بذفؽ. -جؾ وظال-مو ظـد الِل 

 ادـشقد، كافـ أن يؽقن جقَؾ  ـُ ؽِ ؿْ ٓ يُ  -قؾصؾ إصظذ هذا إ ٕكف مل يسَب -وظؾقف، هذا إجقؾ 

 خودِع خمودِع. واِهؿ أو خداعُ  ؿُ هْ هذا وَ 

ـ اكغؿسقا ِف هذه افؼيعي هؿ مَ  ،وُيعع هبؿ مـور ادؾي ،هبؿ افؼيعي -رب افعودغ-قؿ الِل ؼِ وافذيـ يُ 

 ،اظتؼوًدا: وهؿ افذيـ حتؼؼقا هبذه ادؾي طوهًرا وبوضـًو ،وأؿومقهو ظذ أكػسفؿ أوًٓ وآخًرا ،طوهًرا وبوضـًو

و ،ودظقةً  ،وظؿالً  ـً  ومـفوًجو. ،وشؾق
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بودقِت بؼزه  هلؿ افبحُر  وَثَغَر ي جَ افؾّ بقي جترؾفؿ إمقاج حتك إذا وؿعقا ِف ظغ صوظؾقـو أٓ كغومر ـوف

َت ِحَغ َمـَوصٍ وا كودَ  ادوئّل  َٓ  !وٓ كجوة ..بوفـجوة َو

 ..ن  تؼع ِف هذه إمي بليديـو كحـافػقىض أ كوأن كخش ،افػتـ كظؾقـو أن كتقؿ

 ،ـده وأجـودهوُج  ،هتودِ وأتك بسالحف وظَ  ،فقِض ِض ف وؿَ ِض وؿَ  ،ه وحديدهإذا أتك بحدِ  -ؿديًَم -افعدو  وـون

 :د مـ أبـوء إمي َمـ يؽقن ظدًوا هلو ِف ديـفو وظؼقدُتو، ِف ذؾفو وظزُتوور جيـِصؾإمي ِف وجفف،  تقحدِت 

وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بولِل افعع  ،وهق ادستعون ،وإػ الِل ادشتؽك ،فقـخر ِف ظظومفو حتك تتفووى أرـوهنو

 افعظقؿ.

أرادوا وؿد ، «قيصـبٍر ُيطوع يف ؽر مع وجودُ »افـظوم اإلشالمل يؼقم ظذ هذه افؼوظدة، وهل: إّن 

واذئبً أظـوٌق هل مـ افذفي بودؽون  ،غورصؿقا افرمقز حتك اجسأ افبؾغقا مـ ذفؽ ادبوفغ! وحطَ و ،هدمفو

ـ حقٌ -ط ْش ي ـلشـون ادُ قووِهؿ أؿقاٌم أن افـوس ـؾفؿ شقاش ،افسحقؼ وٓ مـ حقٌ احلؼقق  ،افتؽؾقُػ ٓ م

مـ حقٌ ٓ يػخر أحٌد ظذ أحد، وحتك ٓ يرتػع أحٌد ظذ  -ؾفوصِف أ وٓ مـ حقٌ اخِلؾؼيُ  ،وافقاجبوت

 أحد، ؾحسبقا أن ذفؽ ِف ـؾ رء!!

ـ آحسام رء، ومل ي ِك ؾؾؿ يَ  ـُ ؾُ ػْ واحلؼراُء وادَ  فعزيٍز مـ افعزة رء، وخرج إذٓءُ  كفؽبٍر م قن ق

 افـوَس هبو  -رب افعودغ-الِل  مويَز وفقتطوفقا ظذ افؼؿؿ افتل  ،رموتخرجقا يعتدوا ظذ احلُ .. قؽوفِ عَ َص اف

 -رب افعودغ-وجعؾ الِل  رؾع بعضفؿ ظذ بعض درجوت، !ؾؾؿ جيعؾفؿ ربؽ شقاء!: بعضفؿ ظذ بعض

 ..هلذه افرؾعي أشبوًبو

 .ؽ افبخقؾؿِس قاد وادُ ؼ اجلَ واجلبون، وٓ بغ ادـػِ  واجلوهؾ، وٓ بغ افشجوع بغ افعوملِ  مل يسقِ 

ؿ ِف ـؾ ػ افذفقؾ افذي يتؼؿِس ودُ ـافؼقؿي تتلفؼ ِف ؿؾبف حػوًطو وحػًظو وظػوًؾو وذًؾو  وحَى صمل جيعؾ 

 !!زبوٓت إؿقام ٓ يبويل
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الح صهلؿ، وٓ  ةَ اافـوس ؾقىض ٓ َسَ  ؾُح صٓ يَ ، بعضفؿ مـ بعض افـوَس  -رب افعودغ-الِل  مويَز إكَم 

 .شوهبقا جفالؤهؿإذا 

ترتػع  ٕؿدام افـجسي وإحذيي افـجسي ؿؿًَم بوؾلتك همٓء فقدوشقا  ،اخلؾَؼ  -رب افعودغ-الِل  مويَز 

ٓ وؿور فرجؾ مـ أهؾ افعؾؿ، وٓ حػوظ ٕحٍد مـ أهؾ افػضؾ وافبذل، وٓ َح  وٓ  ،ٓ كسىى وَس بوحلؼ، 

 !!قرة؟صؾح جمتؿع هبذه افصافرؤوس شقاء، ـقػ يورت صوؿي، وٓ ؿق ،وٓ ظػي ،ذف

 .ظؾقف افـظوم اإلشالمل ِف ـؾ مؽونؾ افذي يؼقم صهذا مو أرادوه، أن َيدمقا إ

تػؽؽً ؾ ِف إسة صقي، ؾنذا ُهدم هذا إصمع ؽرِف ممشسي إسة: ٓبد مـ ـبر ُيطوع ِف 

 .ورـَوافَش  ورت إػ افعفر وافعور واشتجؾبً افػؼَر صووتػسخً 

وادعوهد واجلومعوت إذا مل يؽـ هـوفؽ ـبر يطوع  اددارسِف  ،قهلو وجموفسفوصِف ؾ :ِف ممشسي افدراشي

 .قي اهنورت ادمشسي افتعؾقؿقيصِف ؽر مع

ـ إمقر اّلل يف  َمن أوون شؾطونَ » :إػ رأس افدوفي افذي ؿول ؾقف رشقل الِل ،وـذفؽ افشلن ِف ـؾ أمر م

ر  أووكه اّلل ًٌ ظـ افرشقل .«ٕا ٌُ ثوب  .-صَذ الُِل َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ -واحلدي

ً أشَمؤه إذا أراد بوفـوس ؾتـًي أن يؼبضـو إفقف ؽر ؾوتـغ وٓ مػتقكغ وأن  ،أشلل الِل جؾً ؿدرتف وتؼدش

و و ٓ وأن يثبتـو ظذ ذفؽ حتك كؾؼك وجف ربـو افؽريؿ ؽر خزاي ،جيعؾـو مجقًعو مـ أهؾ افتقحقد وآتبوع

 حوبف أمجعغ.صذ الِل وشؾؿ ظذ كبقـو ُمؿٍد وظذ آفف وأصفغ وبدِ يـ وٓ مُ غِر مُ ُمزوكغ وٓ 

 اخلطبي افيوكقي:

ٓ الُِل وحَدُه ٓ ذيَؽ فف هق يتقَػ اف ٓ إفَف إ وحلَغ، وأصفُد أَن ُمؿًدا صاحلؿُد لِلِ رِب افعودَغ، وأصفُد أْن 

 الًة وشالًمو دائؿغ متالزمغ إػ يقم افديـ.صَذ افؾـُف َظَؾقِْف َوَظَذ آفِِف َوَشَؾَؿ صظبُدُه ورشقُفُف 

 أّمو ّبعُد:
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موذا أكتم ؾوظؾون يو أول ٌد بحقل الِل وؿقتف بعد هوتغ ادؼدمتغ إػ افسمال افذي يسدد وهق: قْ ؾؤن ظَ 

ظتؼود مسوفؽفم وّتؼوِ  ظون مجوظتفم وّتـتؼدوني ظؾقؽم ّبع  افذين ّتبِد افسـي إن وُ  ج من وَ مون مو اظْ يف ٓا

 !مـفووجفم؟

 .ؾٍ َص ػَ ومُ  ؾٍ ؿَ : جُمْ -مـ وجفغ َر ـَم مَ -  ُوالواب

ٕن مـفوج افـبقة افذي يتبعقكف مل  :ؾفق: أن أهؾ افسـي فقسقا بدظوة ؾتـي، وٓ بؿثري ُمـي ،ُل ؿَ ْج لمو ادُ ؾ

يعطقن احلؽوم افذي  ؿؾف ،هنورأًيو فضبطف فؼقاظدهو وإحؽومف فبـقو -قرِف مثؾ هذه إم-يدع ٕحد مـفؿ 

 ويسلفقن الِل حؼقؿفؿ. ،هلؿ

ٓ يعرؾقن افتظوهَر  وأهُؾ  ٓ آظت ،افسـي  ٓ افع  ،ومَ صو بوحلؽوم، وإكَم يعطقن  وٓ افتشفرَ  ،اددن قونَ صو

 اشتلثَر  إنْ افذي هلؿ مـ احلؼقق  -تعوػ–قي، ويسلفق ن الِل صاحلؽوم افذي هلؿ مـ افسؿع وافطوظي ِف ؽر مع

 هبو دوهنؿ.فؿ حؽومُ 

إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر بؼقاظده  واتبوع مـفوج افـبقة ومـفٍ افسؾػ مع ،ؾؿَ جْ ادُ  ؾوجلقاُب 

ٓ جػوء،وضقابطف ـ ؽر ُؽؾٍق و ٓ تػريٍط، وم ـ ؽر إؾراٍط و مع اإليَمن  ،ة إػ افتقحقد وآتبوعمع افدظق ، وم

 وافؼ. وبقون احلؼ وإكؽور ادـؽر ،وفحصافعؿؾ افو

ويظفر هذا بوفتلمؾ ِف مسوفؽ إئؿي مـ  ،ـفؾف ويبقِ ِص اجلقاَب ادجؿَؾ، يػ ُى ؼُ عْ : أن يَ لَص ػَ ادُ  الواُب 

 خوفػوت افعظقؿي وأثوم اجلثقؿي..وؿع مـ ادمو ؾؾ مع أهؾ افسـي ِف هذا إمر اجلَ 

وـون جفؿقًو - وافقاثُؼ  -وـون ـسؾػف- ؿُ صوادعت -ًداؾْ و َج فقً زِ تَ عْ وـون مُ -ظؾقف ادلمقُن  َر أمحد مَ  اإلمومُ 

 .-بًو دـفٍ اجلفؿ وظؼقدتف معتزفقًو ُمسًؿوصمتع

جؾ -وـون يدظق إػ تعطقؾ ربـو  ،وـون جفقًَم جؾًدا ،ؿذهى آظتزال حتك افـخوغبًذا ـون افقاثؼ آِخ 

ـ  -وظال  -رمحف الِل- ٍك إكف ؿتؾ بقده أمحد بـ ك حتكافسقػ،  بحدِ  (خؾؼ افؼرآن)ـون يدظق إػ ، وػوتفصظ

 !!إػ الِل -بزظؿف-يتؼرب بؼتؾف 
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ـ ك أمحدُ  ، ؽونـؾ م افػتـيوإن مألت كور  ،ونـَوافِس  دُ ـَفَ وإن اضطرب ادُ  ،وافؾسون وافثبوت اجلَـون ذو ٍك ب

ظـ ادـؽر، وـون مـ أوٓد إمراء وـوكً ُمـتف ظذ يد ا هَنَوءً  ،وًرا بودعروفآمَ  ،آً بوحلؼـون صقًخو جؾقالً ؿقَ 

 .افقاثؼ.

 ؿول فف افقاثؼ: مو تؼقل ِف افؼرآن؟

 .ُمتََؾْعثِؿظذ ذفؽ ؽر  وأص ،ؿول : ـالم الِل

ـ أيب دؤاد!!الل افدمهق ُح  :احلورضيـ ؾؼول بعُض   ظوهًي،ؾ، فعؾ بف تَ صقٌخ خُمْ  ،ادممـغ يو أمرَ  :، وؿول اب

 ستتوب.ر أمره ويُ مَخ ف، يُ أو تغر ظؼؾُ 

ًُ إفقف ؾال  :وؿول ،يومَ َص ؿْ َص و فؽػره، ؿوئًَم بَم يعتؼد مـف، ثؿ دظو بوفمديً اه إٓ مُ رَ ؾؼول افقاثؼ: مو أُ  إذا ؿؿ

ـّ  ػي افتل صبوف وٓ كعرؾف كعبده،افذي يعبد رًبو ٓ  افؽوؾر!!طوي إػ هذا ؾنن أحتسى ُخ  :أحٌد معل يؼقم

 و.ػف هبصو

ـ كلُ ع ؾَ طْ ثؿ أمر بوفـِ  ،وأمرهؿ أن يؿدوه ،شد رأشف بحبؾوأمر بلن يُ  -دوهق مؼقَ - كجؾس ظؾقف أمحد ب

ـُ ،ؾ رأشف إػ بغدادوأمر بحؿ ،ورضب ظـؼف ،ومشو إفقف افغريب  كىجلوكى افؼؿل أيوًمو وِف اجلوبً بوصؾ

 .أيوًمو

تؾ ظذ يدي  ممـ ؿُ كبـ ك ك افضول أمحدَ رأس افؽوؾر ادِؼ  ؾقفو: هذا ُأُذن أمحد بـ كك رؿعيٌ ؼ ِف  ؾِ وظُ 

بعد أن أؿوم ظؾقف احلجي ِف خؾؼ افؼرآن، وكػل افتشبقف،  ،مـغأمر ادمبولِل  افقاثِؼ  ظبدالِل هورون اإلموم

 كورهؾف إػ ظجّ ؾوحلؿد لِل افذي  ،يحكـف مـ افرجقع إػ احلؼ ؾلبك إٓ ادعوكدة وافتوظرض ظؾقف افتقبي، ومؽّ 

 ؾوشتحؾ بذفؽ أمر ادممـغ دمف وفعـف. ،وأفقؿ ظؼوبف بوفؽػر

 مـ أـوبر افعؾَمء افعومؾغ وممـ ـون ؿوئًَم بودعروف كوهقًو ظـ كـون أمحد بـ حـبؾ وـذا أمحد بـ ك

ـ ك ـ يقم اخلؿقس ص مـكادـؽر، مل يزل رأس أمحد ب ـ صعبون مـ شـي إحدى  افثومـقًبو ببغداد م ـ م وافعؼي
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 ،بغ رأشف وجثتف عَ ؿِ جُ وثالثغ وموئتغ إػ بعد يقم افػطر بققٍم أو يقمغ مـ شـي شبٍع وثالثغ وموئتغ، ؾَ 

 .-رمحف الِل-ؾـ بوجلوكى افؼؿل مـ بغداد بودؼزة ادعروؾي بودوفؽقي ودُ 

 ، ودو أرشؾ افقاثُؼ !!ِف افسجـ مؼقًدا ؿٌ قْ عَ وت كُ ؿ بـ محود، وؿد مقْ عَ ُمؿد بـ كقح، وكُ  ادحـيرُضب ِف 

ـ أجؾ ؾداء أسى ادسؾؿغ بلسى افروم ـون همٓء وهمٓء ـّؾ  ادبودفي تؼع وظذ جوكى مـ جرس،  كوئبف م

ًَ تؼدِ  م إشر افرومل ِف ؾقق اجلرس، ؾؼول افقاثؼ فـوئبف: إذا جوء إشر مـ ادسؾؿغ مـ ظـد افروم وأك

ـ ؿُ  ،ادؼوبؾ ـ ادسؾؿغ مَ دِ ؾوختز َم ه، وإٓ ؾلرجعف إػ افروم ودِ ػَ كعؿ ؾَ  :ؿؾ فف: افؼرآن خمؾقق؟ ؾنن ؿول ،فؽ م

 فـو ؾقف!! ٓ حوجيَ 

 ،فتِ ؾَ حْ ظؼقدتف وكِ  وِف عفؿ ٕهنؿ ـػور ظـدهرجِ ويُ  !!هذه ظؼقدتف يؿتحـ هبو حتك إسى ادسوـغ

 ػودَيؿ.عفؿ إػ افروم مرة أخرى وٓ يُ رجِ يُ 

ـ ظؼٍؾ  ٓ مستـدَ  ،ءََم َص وء ظؿقوء عَ ـَْص  وءُ عَ ؾْ َص هذه بدظي  ٓ م ٓ شـي، و ـ ـتوٍب و حقح، بؾ افؽتوب صهلو م

 حقح بخالؾفو.صوافسـي وافعؼؾ اف

وحوربقا اجلفؿقي افذيـ ـون  ،افعؾَمء افذيـ امتـعقا ظـ افؼقل بخؾؼ افؼرآن مل يـزظقا يًدا مـ ضوظي

 !!اخلروج ِف رء حؽومفؿ ظذ ظؼقدُتؿ، فقس هذا مـ

هو ارَ قَ ـقا ظُ وبقِ  ،اإلخقان ادسؾؿغ وزيػقهو ظـد ادسؾؿغ ؾنذا جوءـؿ إخقان حوـًَم ؾحوربقا ظؼقدةَ 

 .رمحًي واشعيً  -رمحف الِل-وٓ تـزظقا يًدا مـ ضوظي ـَم ؾعؾ أئؿتؽؿ مـ افسوبؼغ ـوإلموم أمحد  ،فؾؿسؾؿغ

 ،يصؿ وافقاثؼ، ومـ افقاثؼ خوصه مـ ادلمقن وادعتكؾنكف وؿع مو وؿع فف وفغره مـ افعؾَمء ِف ظ

وـذا يػعؾ  (،ظذ اجلفؿقي افردّ ) :ؾـفوهؿ وهق يؽتى ِف افقؿً ظقـف ،وه ظذ اخلروج ظؾقفُر وجوءه افػؼفوء فقآمِ 

 د احلوـِؿ، وٓ يـزظقن يًدا مـ ضوظي.وفده وتالمقذه ُيوربقن معتؼَ 
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 ،يٍ ؾَ ؿُ كْ أُ  قدَ ٓ ُيقد ظـف ؿِ  ،ٕكف ظذ مـفٍ افسؾػ :مـ ضوظي ظقا يًداوأن يـزِ  ،ؾـفوهؿ ظـ اخلروج ظؾقف

وٓ  ،وٓ ِف ادجومع ،وٓ يتعرض فؾحوـؿ ظذ ادـوبر بوفـؼد ،حقحصح ادعتؼد افويقِض  ،فؽـف يبغ احلؼو

 .ر بسقوشوتفشفِ يُ 

 :ـَم ؾعؾ إئؿي ًجورود هذا خعَ وٓ يُ  ،وإكَم يتؽؾؿ ظـ افعؼقدة وإن امتحـفو َمـ امتحـفو ممـ ُيؽؿفؿ

ـ ك ـ حـبؾ، وأمحد ب ـ محود، وُمؿد بـ كقح، وافبُ كأمحد ب مل  :فؿؾَ عْ ؾِ  َؾ عَ هؿ مـ إئؿي ؾَ وؽرُ  ّل طِ يْ قَ ، وكعقؿ ب

ـ ضوظي ـ بقـقا افعؼقدة اف ،يـزظقا يًدا م  ،وبقـقا افعؼقدة افطوحلي افػوشدة، يلمرون بوٓتبوع فؾحؼ ،حقحيصوفؽ

 .ػيْ ويـفقن ظـ متوبعي افبوضؾ وافَز 

ُس ـون  ،-تعوػ رمحف الِل-بـ تقؿقي اوـذا ؾعؾ صقخ اإلشالم  افزمـل ِف  ـون احلوـؿَ و ،(اجلَوَصـْؽِر)بِقَزْ

صقخ اإلشالم فؾخروج ظؾقف، وإكَم  ومل يدعُ  ،بًوور متغؾِ صو ،ظذ افسؾطي زوـون ؿد ؿػ -ِف بعض وؿتف-وؿتف 

 .قيصيسؿع ويطقع بغر مع

ؾؽتى صقخ  !!ًيوؾقفقًو احتودِ وـون ُح ، ّل جِ بِ ـْادَ  ْكٍ صقخف كَ  دَ ؾؽون معتؼَ  (اجلَوَصـْؽِر)بِقَزْس د وأمو معتؼَ 

، إمر افعظقؿِف هذا مـفٍ أهؾ افسـي واجلَمظي  وبّغَ  ،اإلشالم مو ـتى مـ افرد ظذ احلؾقفقي وظذ آحتوديي

 ذفؽ خروًجو بحول. يؽـمل و

ـ ؿالوون وـون افـوصبف ظـد افـو ِرَ بؾ إكف دو وُ  ٓ ُيدؾع  ،ر فف ُمبًو وؿه الِل وؿدّ ص ب رد وٓ يُ  ؿضوؤهو

ـ بعقد ويؿق إفقف وجيؾس معف وؿد تسووت  ،ظذ صقخ اإلشالمصؿؾى افـو أن يتغرَ ؿدره  مع أكف ـون يؾؼوه م

 .ده.صتعوػ يلمره بودعروف ويـفوه ظـ ادـؽر ويعرف ؿ -رمحف الِل-افرأس بوفرأس ِف طوهر إمر وافشقخ 

 :ش افعوميقِ وجُتَ  ،ةدَ عد افعُ بؾغـل أكؽ تُ  :واشتدظوه ؾسلفف ؾؼول ،ر بوفشقخ ظـدهووُ  ،دو وؿعً افقحشي

 .مـ أجؾ ادؾؽ فؾخروج ظعّ 

، أكو !!ْغ َس ؾْ ٓ يسووي ظـدي ؾَ  -يعـل افتتور ،قلغُ يعـل ادَ - اُدْغؾِ  ؾَؽ ؾؽؽ ومُ والِل إن مُ  ؟!!ؿول: أكو

ًُ برجؾ دوفيرجؾ مِ   .ؾي، فس
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 دو هنك صقَخ  :ثؿ وؿع بعد ذفؽ مو وؿع ،ده هذا، وفؽـف أراد أن يطؿئـ ؿؾبف ؾسلففصـون يعؾؿ أن ؿ

ـ افػتقى بلمٍر رأى افشقُخ أكف يؾزمف أن يبغ احلؼ ؾقف  -رمحي الِل ظؾقف-ؾلمر بحبسف، ومل يـزع هق  ،اإلشالم ظ

ـ ضوظي ِف ادعروف  .قي ؾال ضوظي وٓ شؿع، إكَم افطوظُي ِف ادعروف، وتبغ احلؼ فؾـوسصؾنْن أمر بؿع :يًدا م

وممـ ـون يطؿُع أن يؽقن ِف أظذ  ،وممـ ـون معفؿ ،وؿد بقـف ؽُرَك ممـ ـون ؿريبًو مـفؿ فٓ تبقـ وملَ 

 ؟!بفؿصمـو

ـتى -إن ؿقودة اإلخوان أن »وأخرج مو ـون ِف ؿؾبف، ؿول:  ؿؾفذا ُمؿد افغزايل يؼقل بعد أن ابتعد ظـف

ـ اهلُ  وضو ع افغومضي وافؼرارات ادريبي الوئرة، ثم وي مساوفي من ؿَ  يٌ صحري -ّل بِ قْ َض ذفؽ أيوم حس  بلظذ ٕا

 .«رصوّبً اِلرـي اإلشًلمقي يف وذا افعصومن ّبعد ظن اخلسوئر افتي أ

ووم مساوفون ظن افتفم » :وأهُؾ افبقً أدرى بؿـ ؾقف، ؿولهذا ـالم افغزايّل وهق مـ أهؾ افبقً! 

اإلخوان رت وقاي وَ صـم  ،ممتحؽِ  ؾردٍ  َكْزَوةٍ رّته وَ صؾؼد  ؛غصومه ادسّبصه فإلشًلم من خوَج افشـقعي افتي ّتُ 

حزاب ادـحؾيادسؾؿغ و وواء ووُّتسِروس افدشوئّتسودوو  ـلَّنو حزب من ٕا  .«ٕا

شتوذ حسن اَلضقبي رضًّبو من موفػي  إن افذين ْحسبون أكػسفم مجوظيَ »يؼقل:  ادسؾؿغ يرون موفػي ٕا

 .«إػ افـور وّباس افؼرار ممفدةً  واّلل ورشوفه!! وضريؼً 

ًُ »: يؼقل شتوذ شقِ  مع زمقع أشروــ ون من أوفاك افشبون ّبـو اثـ ؾؿَر  ،لقَ ـْ من صعبي ادَ  ود شوّبّق ؿريبً ٕا

 .!!ووو أكـو من أول جفـم ،ـو رأُّيم ؾقـووأّبقو ٓإ إشمظَ  ،ادػتوكغ

ط ذفك مـو شوظيَ  ودَف صو ى ؿبل َر وّبقي ظذ افيَ افـَ غ افؽؾؿي ـِ ؾؿضقـو يف ضريؼـو وؿد شؼط ضَ  ،كحِ وَض  ّتبسه

وامر  وذا افعداءَ  ٓإ أكـي ّتذـرُت ّبعد أيومٍ  ،يف آذاكـو أن يتمشَك   َى عَ ؾْ أن يُ  ظعّ  زَ عَ ؾَ ، ً ّبهافتي أوحادر وٕا

سك أول ن أول اإليمن ويُ ؾعَ ؾقُ  ،مرًة أخرى اخلوارجوأن ّتتجدد شقوشي  ،افطريؼي افسؿجي هّبوإلشًلم وأّبـوئه هبذ

 اهـ. «افطغقون

 .أهؾ اخلزة ِف افشلن وادعرؾيـ الِل فف، وهق ماكتفك ـالُمف، ؽػر 
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و يتبغ بعُد ِف إمر ودّ ؼودة ظذ إفؼوء م -أن-اإلدارة إمريؽقي  صأن تسلل: دوذا حتر ـُ ؽِ ؿْ يُ  وأنَ 

 هبو وـون إوػ !!ِف افرجؾ ؾًوؿد أمه خورجقي!وخترج ادرأة افـوضؼي بوشؿ اإلدارة  !أيدي اجلَمظِي؟

ٓ تشقعَ  آهتَمم قفقف بعَض وإحرى أن تُ   وٓ جيى!! ،وفؽـفو خترج فتؼؾ: جيُى  هـو وهـوك!! افػضوئُح  حتك 

 ، وفشئقكـو وديــو؟!!ـومو هلمٓء ب

 ؿُ ظذ اشؿ الِل وبوشؿ الِل!! ٕن آشتؼطوَب افقاؿَع شقؼِس  افقاؿع شقؽقن ؾقف افؼتُؾ  ـلن آشتؼطوَب 

 .سطوط ـػر، وؾسطوط إيَمنسطوضغ: ؾِ  إػ ؾِ َك م

يح!! ؾدمف كحقح، وَمـ ـون هـوفؽ ؾفق مـ أهؾ افؽػر افصـ ـون هوهـو ؾفق مـ أهؾ اإليَمن افؾؿَ 

مل يتعؾؿقا ومل يسبقا ظذ مو جوء  ٕؿقامٍ  حالل!! وظرضف مبوح!! وموفف ؽـقؿي!! وكسوؤه ـذفؽ مـ افسبويو!!

 .لُِل َظَؾقِْف َوآفِِف َوَشَؾؿَ صَذ ا-بف ُمؿد 

كسقا أكف ؿول ؾقفؿ:  -رمحف الِل-إّن ؿودة اإلخقان افذيـ ذهبقا فؾعزاء ِف إمر كويػ بـ ظبدافعزيز 

وحدكو افذين حتؿؾـو مـفم  مشؽًلّتـو ـؾفو جوءت من اإلخوان ادسؾؿغ، فؼد حتؿؾـو افؽيَر مـفم، وفسـو»

 .«افؽير

 و افعرِب ورّبم يف ظودـو اإلشًلمي، حزُب ادشوـل يف ظودـ إَّنم شبُى »: -رمحف الِل-ؿول إمر كويػ 

 .«ر افعوَل افعرِبّ اإلخوان ادسؾؿغ دمَ 

وافعؼيـ ودر ِف افققم اخلومس صجتده ِف جريدة افسقوشي افؽقيتقي ِف افعدد اف -رمحف الِل-هذا ـالمف 

 ؾقبّل.صمـ افتوريخ اف إفػغبعد  افثوكقي مـ صفر كقؾؿز ِف افسـي

أهؾ افسـي واجلَمظي أهنؿ ٓ يـزظقن يًدا مـ ضوظٍي، يسؿعقن ويطقعقن ِف ادعروف، ؾنذا ُأمروا  ؾطريؼيُ 

 افعؼقدة افبوضؾي َمـ اكتحَؾ!! حقحي وإن اكتحَؾ صؿتفؿ يبقـقن افعؼقدة اف، وـلئقي ؾال شؿع وٓ ضوظيصبؿع



 

23 

ٓ يُ  ـ كو ٓ رء ـَم ؾعؾ اإلموُم أمحد، وـَم ؾعؾ أمحُد ب ، وُمؿد بـ كقح، وأبق كعقؿ، كعد هذا خروًجو و

ـ إئؿي افعظوم افذيـ ـوكقا ظذ مذهى افسؾػ ومـفجفؿ وظذ مـفوج افـبقة  ،وـَم ؾعؾ افبقيطل، وؽُرهؿ م

 .مـ ضوظٍي ِف ادعروفيسؿعقن ويطقعقن وٓ يـزظقن يًدا 

قدة آحتوديي يبغ ظؼ -رمحف الِل-ـ بعدهؿ إػ يقم افـوس هذا، وـَم ؾعؾ صقخ اإلشالم مَ  وـَم ؾعَؾ 

 .وإن اكتحؾ افعؼقدة افبوضؾي ،حقحيصويدظق إػ احلؼ وافعؼقدة اف ،فوؾَ ؽَ زَ وزيػفو و

احلؾقيل  ّل جِ بِ ـْ ادَ كوظذ مذهى صقخف ك ،وـون ظذ رأس افسؾطي افزمـقي )اجلوصـؽر( بقزُس 

 !!آحتودي

ا، وَمـ كطؼ بف ؾعوش احلؼ ُؿتؾ صفقدً ـ ؿتؾف ؾوؾفؿقا احلؼ يو أهؾ افسـي، وأجرـؿ ظذ الِل، واظؾؿقا أن مَ 

 .ظوش محقًدا

وظذ أظؼوهبؿ إػ  ،والِلَ أشلُل إذا مو تقرط أحٌد ِف دموء أهؾ افسـي أن جيعؾ دموء أهؾ افسـي فعـًي ظؾقفؿ

 ؿدير، و ،يقم افؼقومي
ٍ
ذ الِل وشؾؿ ظذ صوأن جيعؾفو ظؾقفؿ حرسًة وكدامي يقم افؼقومي، إكف تعوػ ظذ ـؾ رء

 حوبف أمجعغ.صُمؿد وظذ آفف وأ كبقـو

 

 

 

 وؾَرؽه/

 أّبو ظبدافرَمن َمدي آل زيد ادرصيّ 
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